
 1

      „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 
         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
Д О К Л А Д 

 

на комисията назначена със Заповед № 307/20.10.2015 г. на Изпълнителния ди-

ректор на “МБАЛ-ШУМЕН” АД 

 

На 20.10.2015 г., на основание чл. 92а ал.2 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 

16/07.10.2015г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -ШУМЕН” АД за откриване на 

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите 

на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, се събра комисия, назначена със Заповед № 307/20.10.2015 г. 

на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление в следния състав: 

 

Председател:  

Петинка Петрова – административен секретар/координатор Административно - 

стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД 

Членове: 

Красимира Димитрова – Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 

проекти в “МБАЛ – ШУМЕН” АД; 

Светозар Петков – правоспособен юрист; 

Д-р Милан Пеев – началник на Ортопедотравматологично отделение на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД; 

Д-р Красимир Бозов – началник на Отделение Уши, нос, гърло в „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД. 

 

Комисията проведе договаряне с поканения участник „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с 

цел определяне на изпълнител на обществената поръчка. 

Комисията започна своята работа в 17:15 часа в заседателната зала на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД, ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

От страна на фирма „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД присъства управителя Пламен Ка-

лайджиев. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването 

на чл.35 от ЗОП. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията на Възложителя, на 

които трябва да отговаря участника в процедурата на договаряне без обявление. 

Комисията извърши проверка на представените от „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД до-

кументи, при което установи, че участникът е представил всички необходими и изиску-

еми от Закона и Възложителя документи. 

 След това комисията проведе договаряне с представителя на участника за опреде-

ляне условията на договора, при което комисията и участника, в процеса на договаряне, 

стигнаха до споразумение относно следните условия: 

1. Участникът няма да ползва подизпълнители при изпълнението на обществената 

поръчка. 

2. Участникът няма да има на разположение ресурсите на трети лица при изпълне-
нието на обществената поръчка. 

3. Участникът ще извършва доставки на медицинските изделия по Обособените 

позиции съгласно Техническата спецификация през целия срок на договора, освен меди-

цинските изделия по Обособена позиция № 4 – Сет за интубация на слъзни пътища. За 

тази Обособена позиция участникът заяви, че няма възможност да извършва доставки.  
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4. Цената на медицинските изделия по Обособени позиции №№ 1, 2 и 3 от Техни-

ческата спецификация, е съгласно представеното от участника Ценово предложение. 

5. Плащанията по договора ще се извършват в български лева по следната банкова 

сметка на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД, открита в Райфайзенбанк (България) АД, клон 

Варна, бул. „Осми приморски полк” 80-82: 

 IBAN BG37 RZBB 9155 1064 0179 17 

 BIC RZBB BGSF. 

6. Заплащането ще се извършва в 10-дневен срок след представяне на следните до-

кументи: фактура – оригинал; приемно-предавателен протокол, подписан от оправомо-

щеното от Възложителя лице и Изпълнителя или оправомощено от него лице и копие от 

писмената заявка или изпратена по факс заявка за доставка. 

7. Доставката на медицинските изделия ще се извършва по предварителна писмена 

заявка или изпратена по факс заявка от Възложителя в срок до 48 часа от получаване на 

заявката. 

8. За място на доставяне на заявените медицински изделия се определя болничната 
аптека на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. 

9. Срокът на договора, който предстои да бъде сключен, ще е 22 /двадесет и два/ 

месеца. 

10.  Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде в размер на 5 % /пет процента/ 

от стойността на договора. 

11. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде дадена под формата на па-
рична сума, преведена по сметката на Възложителя или под формата на оригинал на бе-

зусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Въз-

ложителя, за сума в размер на 5 % /три процента/ от стойността на договора и валидна за 

срок не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора. Банковата 

гаранция за изпълнение ще съдържа текст, че същата може да бъде усвоена от Възложи-

теля в пълен размер при частично, системно или изцяло неизпълнение на договора. 

12. Към датата на доставяне на медицинските изделия, техния срок на годност ще 

бъде не по-кратък от 75% от остатъчния срок на годност на същите. 

 

В резултат на горното, комисията единодушно предлага на Възложителя да прекра-

ти процедурата по договаряне без обявление по отношение на Обособена позиция № 4 и 

да сключи договор за периодична доставка на медицински изделия по Обособени пози-

ции с №№ 1, 2 и 3 с единствения участник „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД. 

 

Дата: 20.10.2015 г. 

гр. Шумен 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………    

   /Петинка Петрова/   

    

        

ЧЛЕНОВЕ: 1…………………………   

                /Красимира Димитрова-Кирова/ 

                  

          2......................................... 

            /Светозар Петков/ 

 

          3......................................... 

                        /Д-р Милан Пеев/  

               

                     4........................................ 

          /Д-р Красимир Бозов/ 


